
 
 

gespreksnot i t ies  

  

 

Voor de vaststelling van het plan van aanpak door de raad is gestart met de fase van kwartiermaken. 

We hebben in die eerste gesprekken aan belanghebbenden geschetst hoe het proces er uit ziet en er 

is verkend op welke wijze de belanghebbenden in het proces betrokken wilden worden. De inwoners, 

bedrijven en verenigingen uit het gebied gaven aan dat ze in een reeks gesprekken gezamenlijk de 

onderwerpen van het bestemmingsplan wilden bespreken met ons. De verslagen van deze gesprek-

ken zijn te vinden op de site https://www.leeuwarden.nl/groenester  

Groene Ster Duurzaam gaf aan de gerechtelijke uitspraken als uitgangspunt te zien voor het be-

stemmingsplan. GSD zag daarom geen rol voor zichzelf in de voorgesprekken. Van het gesprek dat 

we met hen voerden is het verslag ook te vinden op https://www.leeuwarden.nl/groenester 

  

Vanaf april 2018 hebben de inhoudelijke gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden. 

 

Naast bovengenoemde belanghebbenden is tot nu toe contact geweest met: 

 

1. Friese Milieufederatie, donderdag 12 april 

2. Uitbater kiosk Groene Ster, donderdag 19 april  

3. Plaatselijk Belang Gytsjerk, vrijdag 18 mei  

 

 

 

 

1. Friese Milieufederatie 

Dit was een gesprek waarin we hen geïnformeerd hebben over het proces van de herziening, dit 

heeft geen aandachtspunten opgeleverd. 

 

 

2. Uitbater kiosk Groene Ster 

Tijdens dit gesprek, op een zonnige donderdagochtend, viel op hoe druk het gebied is. Wandelaars, 

sporters, moeders met jonge kinderen, een groep triatlon-trainers, fietsende forenzen maakten op 

dat moment gebruik van het gebied. De uitbater vertelde dat er meerdere sportclubs zijn die sporten 

in het gebied: hardloopgroepen, onco-sporters, survivalgroepen, zwemgroepen, groepen schoolkin-

deren etc. De meeste groepen zijn er van voor- tot najaar wekelijks te vinden.  
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De uitbater zou de kiosk graag open willen kunnen houden tijdens festivals. Hij ervaart de communi-

catie met de gemeente als niet tijdig en niet optimaal.  

 

 

 

3. Plaatselijk Belang Gytsjerk 

Het PB vindt de festivals een aanwinst voor de gemeente Leeuwarden in cultureel en economisch 

opzicht. PB heeft een paar opmerkingen: 

- neem de dorpen mee in de voorbereidingen zodat de dorpen weten wat er gaat gebeuren 

en evt mee kunnen denken 

- de dorpen hebben te maken met circa 10 tentfeesten in het seizoen en met de festivals. 

Ze hebben te maken met meerdere gemeenten. Afstemming en een gezamenlijk meld-

punt zouden prettig zijn 

- Onderzoek hoe de bewoners en bedrijven betrokken kunnen worden bij de festivals; bij-

voorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, betrek de jeugd er bij, nodig mensen uit om te 

komen kijken etc. 

 

 

 


